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1. ਅਰਬ- ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਫੋਰਮ (AIEF) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ 8-9 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿ-

ਪਰਧਾਨਗੀ ਿੇਠ ਵਰਚੂਅਲ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਿੋਇਆ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਫੋਰਮ (AICF) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਲੀਗ ਆਫ ਅਰਬ ਸਟੇਟਸ (LAS) ਦੀ 

ਤੀਜੀ ਵਰਚੂਅਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ। 
 

2. ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਬਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਹਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ 

ਚਾਰਜ) ਮਿਾਮਹਿਮ ਸ਼ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਹਸੰਘ, ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਿਾਮਹਿਮ ਸ਼ਰੀ ਅਜੀਜ ਰੱਬਾ 
ਅਤੇ LAS ਦੇ ਆਰਹਿਕ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੇ ਸਿਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਿਾਮਹਿਮ ਕਮਲ ਿਸਨ ਅਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਏ ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਹਬਜਲੀ ਵਪਾਰ, ਿਾਈਡ੍ਰ ੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਗ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਪੈਨਹਲਸਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ LAS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਨੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਹਰਆਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ 

ਪਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਹਜਵੇਂ ਅਰਬ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਹਟੰਗ ਕੰਟਰੀਜ (OAPEC) ਅਤੇ ਅਰਬ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 

ਏਜੰਸੀ (AAEA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।  
 

3. ਇਸ ਫੋਰਮ ਹਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਹਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਹਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 

ਦੇ ਤੇਜ ਹਵਕਾਸ, ਖੇਤਰੀ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਪਰਬੰਧਾਂ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ, ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 

ਪਰਮਾਣੂ ਹਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਹਦ ਬਾਰ ੇ ਹਗਆਨ, ਮਿਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਅਹਭਆਸਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿੋਇਆ। ਇਨ੍ਾ ਂ
ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੱਚ ਲਾਗੂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਹਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਹਕਆਂ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਹਸਖਲਾਈ ਹਵੱਚ 

ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਿੋਏ। 
 

4. ਮਾਿਰਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ LAS ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਆਰਹਿਕਤਾਵਾਂ 

ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਿਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਹਨਰਭਰਤਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਹਵੱਖ ਹਵੱਚ 

ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ। 
 

5. ਅਖੀਰ ਹਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹਦਲੋਂ  ਸਰਪਰਸਤੀ 

ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਹਦਲੋਂ  ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇLAS ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਠੋਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਹਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
 



6. ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ AIEF ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੱਤੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ 

9 ਜੂਨ, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


